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REGULAMIN 
REKRUTACJI   UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

„Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów  i uczennic 
pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 

 

§1 
INFORMACJE O PROJEKCIE 

 
1. Projekt „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów                  

i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego                               

do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia                           

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – kursy horyzontalne. 

2. Projekt o nr SL2014:RPDS.10.04.01-02-0008/16 jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności                         

oferty edukacyjnej 5 Zespołów Szkół, prowadzących kształcenie zawodowe służące 

podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic (w tym 515K.) do przyszłego 

zatrudnienia, oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli (0K. 4M.) praktycznej nauki 

zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego. Celem jest wzrost  jakości 

kształcenia w tych zawodach oraz doposażenia placówek do końca VIII 2018 r. 

4. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r. 

 
§2 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników projektu  

oraz zasady uczestnictwa w projekcie „Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy 

program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego” 

zwanym dalej projektem.  

2. Rekrutacja do projektu jest przeprowadzana w sposób jawny w 5 Zespołach Szkół 

prowadzących kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego 

Domeyki, Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego, Zespół Szkół 

Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego , Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespół Szkół Budowlanych) metodą 

wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. 

3. Projekt obejmuje 26 zadań: 
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- zadanie nr 1 -  Zajęcia językowe ZSE, 

- zadanie nr 2 -  Zajęcia dodatkowe zawodowe ZSE, 

- zadanie nr 3 -  Doradztwo edukacyjno - zawodowe ZSE, 

- zadanie nr 4 -  Doposażenie pracowni ZSE, 

- zadanie nr 5 – Staże zawodowe ZSE, 

- zadanie nr 6 -  Zajęcia językowe ZSM, 

- zadanie nr 7 -  Szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli      

                               zawodu ZSM, 

- zadanie nr 8 -  Zajęcia dodatkowe zawodowe ZSM, 

- zadanie nr 9 -  Staże zawodowe ZSM, 

- zadanie nr 10 - Zajęcia z doradcą zawodowym ZSM, 

- zadanie nr 11 - Doposażenie pracowni w środki trwałe ZSM, 

- zadanie nr 12 - Zajęcia językowe ZSHiU, 

- zadanie nr 13 - Zajęcia dodatkowe zawodowe ZSHiU, 

- zadanie nr 14 - Staże zawodowe ZSHiU, 

- zadanie nr 15 - Zajęcia z doradcą zawodowym ZSHiU, 

- zadanie nr 16 - Doposażenie pracowni ZSHiU, 

- zadanie nr 17 - Zajęcia językowe ZSOiZ, 

- zadanie nr 18 - Zajęcia dodatkowe zawodowe ZSOiZ, 

- zadanie nr 19 - Staże zawodowe ZSOiZ, 

- zadanie nr 20 - Zajęcia z doradcą zawodowym ZSOiZ, 

- zadanie nr 21 - Zajęcia językowe ZSB, 

- zadanie nr 22 - Dodatkowe zajęcia specjalistyczne w ZSB, 

- zadanie nr 23 - Staże zawodowe ZSB, 

- zadania nr 24 - Zajęcia z doradcą zawodowym ZSB, 

- zadanie nr 25 - Doposażenie pracowni ZSB, 

- zadanie nr 26 - Zajęcia dodatkowe zawodowe ZSB. 

 

4. Informacja o projekcie dostępna jest na stronie internetowej www.pceikk.pl                          

oraz w Biurze Projektu, które znajduje się w budynku PCEiKK  przy ul. Ogrodowej 7. 

5. Za wybór uczestników projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna. 

 
§3 

WARUNKI  UDZIAŁU UCZNIÓW W PROJEKCIE 
 

1. Rekrutacja dokonywana będzie wśród uczniów wyżej wymienionych  pięciu  Zespołów 

Szkół. 

2. Do projektu zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy spełniają kryteria 

rekrutacyjne: 
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1. formalne – złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów  rekrutacyjnych                                 

i oświadczeń (w przypadku osób  poniżej 18 lat  oświadczenia  

rodziców/opiekunów). 

2. podstawowe – uczęszczanie do placówki objętej projektem, 

3. pierwszeństwa: 

- osoby ze słabszymi wynikami w nauce będą miały pierwszeństwo, 

4. dodatkowe: 

- kolejność zgłoszeń:  

3. W procesie rekrutacji będzie stosowana polityka równości płci oraz zasady równych 

szans.  

4. Uczestnik może skorzystać z maksymalnie czterech form wsparcia w okresie realizacji 

projektu. Do każdej formy wsparcia składa osobny formularz zgłoszeniowy. 

5. Procedura rekrutacyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację 

projektu do przestrzegania kwestii ochrony danych osobowych. 

 
§4 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 
 

1. Rekrutacja Uczestników Projektu rozpoczyna się w styczniu 2017 r.  We wrześniu 

2017 roku odbędzie się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów rozpoczynających naukę.  

2. Rekrutacja Uczestników Projektu prowadzona jest w formie aktywnej – organizowanie  

spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców (np. podczas lekcji 

wychowawczych i zebrań z rodzicami), w formie pasywnej – wewnętrzna  kampania 

informacyjna w postaci informacji na stronie internetowej projektu i plakatów                        

w szkole. 

3. Dokumenty rekrutacyjne: formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa                         

i regulamin dostępne będą na stronie internetowej projektu, w sekretariacie szkoły,                    

w biurze projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. 

4. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariacie każdej szkoły  i podczas spotkań 

informacyjnych. 

5. Za wybór uczestników projektu odpowiedzialna będzie Komisja Rekrutacyjna,                        

w składzie.: 

a) kierownik projektu, 

b) dyrektor szkoły biorącej udział w projekcie, 

c) specjalista ds. szkoleń. 

6. Rezultatem przeprowadzonej rekrutacji będzie ustalenie listy podstawowej: 

1. ZSHiU: 235 uczniów (w tym 135 dziewcząt) 

2. ZSM: 213 uczniów (w tym 2 dziewczyny) 
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3. ZSE: 198 uczniów ( w tym 32 dziewczyny) 

4. ZSOiZ: 280 uczniów ( w tym 250 dziewcząt) 

5. ZSB: 270 uczniów (w tym 100 dziewcząt) 

7. W każdej szkole zostanie utworzona 15 osobowa lista rezerwowa. Osoby z listy 

rezerwowej będą przyjmowane w miarę rezygnacji uczestnika projektu  z listy 

podstawowej. O przyjęciu do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna. 

8. O wynikach rekrutacji uczestnicy projektu  zostaną powiadomieni przez 

wychowawców lub dyrektora szkoły. 

 
§5 

PRAWA UCZESTNIKA PROJEKTU 
 

1. Każdy uczestnik projektu  ma prawo do bezpłatnego udziału w zajęciach w ramach 

projektu. 

2. Infrastruktura komputerowa zostanie dostosowana do potrzeb osób niedowidzących 

– programy powiększające, mówiące. Materiały projektowe będą dostępne w wersji 

elektronicznej oraz w druku powiększonym. 

3. Sposób przekazywania informacji będzie dostosowany do możliwości percepcyjnych 

uczestników zajęć. 
 

§6 
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU 

 
1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:  

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem, 
b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie (w przypadku osoby poniżej 18 l. 

oświadczenie  rodzic/opiekun prawny), 
c) uczestniczenia w zajęciach, na które został zakwalifikowany. Uczestnik, który nie 

usprawiedliwi swojej nieobecności i przerwie szkolenie (z przyczyn innych niż 

zdrowotne i wypadki losowe), bądź nie osiągnie minimum wymaganej obecności tj. 

80% zostanie skreślony z listy, 
d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w innych badaniach będących 

elementem monitoringu i ewaluacji projektu w trakcie jego trwania i po 

zakończeniu swojego udziału w projekcie. 

 
§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia na stronie internetowej. 
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2. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika 

Projektu. 

3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu i w poszczególnych 

szkołach uczestniczących w projekcie. 

 
 
 
 
  

Bolesławiec, 19 stycznia 2017 r. 
Dyrektor 

Powiatowego Centrum  Edukacji 
i Kształcenia Kadr w Bolesławcu 

 
                                    Cezariusz Rudyk 

 
 
 
 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 
 
Załącznik nr 1 - Deklaracja przystąpienia do projektu 
Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy  
Załącznik nr 3 - Oświadczenie uczestnika projektu 
Załącznik nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 


